Dorpsraad ‘s-Gravenpolder
Notulen vergadering

Dorpsraad
s-Gravenpolder

20 juni 2018
19.30 uur in het Dorpshuis

___________________________________________________________________
Dorpsraadleden: Gert-Jan van Riet (voorzitter)
Jan Paauwe (secretaris en penningmeester)
Leo Marijs
Wieni Uitman

Gasten:

Aspirant leden:
__________________________________________________________________________________________
1.

Opening vergadering en vaststelling agenda
Gert-Jan opent de vergadering en heet allen hartelijk welkom.

2.

Mededelingen

3.

Goedkeuring notulen van vorige vergadering 28-02-2018 en de jaarvergadering 10-04-2018
De notulen van de vergadering dd. 28-02-2018 en van de jaarvergadering dd. 10-04-2018 worden ongewijzigd
goedgekeurd.

4. Ingekomen stukken
4.1
BZZB (nieuwsbrief); ZB (nieuwbrieven) ; DR Lewedorp (nieuwsbrief); ZMF (Thijs Kramerlezing); DR Baarland
(nieuwsbrief De beer is los); KNHM (uitgave Werkplaats 25 april); Prov. Zeeland (Prov. Impuls Wonen): Ter
kennisgeving
4.2
Gem. Borsele: omgevingsplan buitengebied Borsele 2018 en ontwerp bestemmingsplan Kern ’s-Gravenpolder 2013
gedeelte Schoorkenszandweg 8A 2018 ter inzage: Betreft wijziging van bedrijfswoning naar standaard woning; ter
kennisgeving.
4.3
Gem. Borsele: informatiebijeenkomst groenstructuur kern ’s-Gravenpolder dd. 12-03-2018: zijn diverse interessante
ideeen naar voren gebracht, e.e.a. zal verder worden uitgewerkt en zo mogelijk worden gecombineerd met aanpak
wateroverlast en klimaatadaptatie.
4.4
Dorpsraad Ovezande: brief aan de gemeente m.b.t. behoud dorpssupermarkten: Ter kennisgeving
4.5
Astrid Goedegebure: email m.b.t. fietspad ’s-Gravenpolder-Goes: Ter kennisgeving
4.6
Byte: verhuizing website naar de servers van Combell BV: Ter kennisgeving
4.7
Gem. Borsele: rioolrenovatie diverse straten: Ter kennisgeving
4.8
Gem. Borsele: uitnodiging bijeenkomst samenwerking dorpsraden dd. 30-05-2018: Zie punt 5.4
4.9
EPZ: uitnodiging bijeenkomst “economie” dd. 26-06-2018: Gert-Jan en Jan gaan hier naar toe.
4.10 Gem. Borsele: uitnodiging afscheid Ad Schenk dd. 18-4-2018: Gert-Jan en Jan zijn geweest, cadeaubon
overhandigd, bijeenkomst was druk bezocht.
4.11 Gem. Borsele: uitnodiging boekpresentatie “Polders en pleinen” dd. 8-6-2018: Ter kennisgeving
5. Bespreekpunten
5.1
Hoogspanningslijn: stand van zaken: Aktie: Jan
Inmiddels bekend dat Raad van State alle bezwaren heeft afgewezen. Hoogspanningslijn kan worden aangelegd.
Afgehandeld.
5.2
Kunstwerk door Hans de Win; stand van zaken plaatsen en opening: Aktie: Wieni
Kunstwerk is aangebracht en onthuld. Afgehandeld.
5.3
Parkeerproblematiek Klimopplein/Egelantier: stand van zaken Aktie Gert-Jan/Jan
Verkeersbesluit m.b.t. parkeerschijzone Klimopplein op vrijdag en zaterdag en parkeerverbodzone voor de Langeweg
en Egelantierstraat ligt ter inzage. Bedoeling is dat e.e.a. dit jaar in werking wordt gesteld nadat de parkeervakken
zijn aangegeven en de betreffende borden zijn geplaatst.
5.4
Overleg dorpsraden: Aktie: Allen
’s-Gravenpolder neemt niet actief aan het overleg deel, worden wel op de hoogte gehouden.
5.5
Straatnaambord “Piet Snoep pad”: Aktie: Gert-Jan/Jan
Informatiebord en straatnaambord is tijdens de braderie onthuld en in de loop van juni geplaatst. Afgehandeld.
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5.6

5.7

5.8
5.9

5.10

5.11

Nieuw website: Aktie Gert-Jan
Evert Oosterling van Mediaburo Zeeland reageert op geen enkele email of verzoek. De websites worden niet
bijgehouden. Aangereikte artikelen worden niet geplaatst. Gert-Jan zal contact met Evert opnemen om e.e.a. te
bespreken.
Verkeersveiligheid: verkeersdrempels Populierestraat: Aktie: Gert-Jan
Er zijn 2 aangebrachte drempels inmiddels weer verwijderd i.v.m. trillingsoverlast. Herinrichting van de
Populierestraat als 30km straat is voorlopig niet aan de orde. Gemeente zal actie houden om de weggebruikers te
attenderen op de maximum snelheid.
EPZ: uitnodiging bijeenkomsten: Aktie: allen
Gert-Jan en Jan gaan naar deze bijeenkomst. De volgende staat gepland voor 18 september.
Klimaatadaptatie en de wateroverlast ’s-Gravenpolder.
Gezien de wateroverlast na de laatste hoosbuien contact opnemen met de gemeente voor overleg om te komen tot een
plan van aanpak om dit in de toekomst zo mogelijk te voorkomen. Uitnodigen voor de volgende vergadering. Aktie:
Jan
AVG: nieuwe privacy wet: Aktie: Gert-Jan
In verband met de nieuwe privacy wet op de website een algemene tekst opnemen wat we doen met persoonsgegevens
en dat we daarmee zorgvuldig om gaan. Dat we deze niet verkopen en een contactgegeven neerzetten (zoals
telefoonnummer of mailadres) waar men kan klagen/iets wil wijzigen als men wil. Daarmee zijn we voldoende gedekt.
Nieuwbouw Bosseweide: voortgang en brieven bewoners: Aktie: Leo
Na enkele grondonderzoeken ligt alles stil. Nagaan wat de planning is.

6.

Rondvraag en wat verder ter tafel komt
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt

7.

Volgende vergaderingen: 26 september, 14 november

8.

Sluiting vergadering
Niets meer aan de orde zijnde sluit Gert-Jan om 22.00 uur de vergadering en bedankt een ieder voor zijn/haar inbreng.
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